
I vår tilbydde Handelshøgskolen og Norwegian Rese-

arch School in Innovation (NORSI) for første gang et 

PhD-kurs i Innovation and Sustainability Transition 

(BED- 8005) i Tromsø.  

Kurset involverte internasjonale miljøer av forskere i 

innovasjon og bærekraftovergang, inkludert forelese-

re fra Lund University og Chalmers University of 

Technology i Sverige, University of Sussex i Storbri-

tannia, Utrecht University og Erasmus University 

Rotterdam i Nederland, Universitetet i Oslo og UiT, 

Norges Arktiske Universitet. De 22 studentene kom 

fra  universiteter i Norge, Sverige, Neder-

land,  Belgia, Storbritannia, Tyskland. Stipendiater 

fra Handelshøgskolen Tahrir Jaber og Mette Talseth 

Solnørdal som også går på NORSI, deltok i kurset.  

- Hvorfor innovasjon og bærekraftovergang er et vik-

tig forskningsområde? 

Både forelesere og studentene var enige om at det er 

mange problemer i verden som kan forhåpentligvis 

løses ved hjelp av forskning: «Dette er aktuelt i for-

bindelse med problemene i verden vi står overfor nå, 

for eksempel, klimaendring, som var i fokus i Paris 

klimakonferansen. Det er økende forståelse for at for-

andringer ikke skjer av seg selv, at man ikke kan løse 

problemer ved å bare kaste penger i dem, og at forsk-

ning er nødvendig. Innovasjon og bærekraftover-

gangsforskning står sentralt når man tenker om frem-

tiden til denne verden. Her snakker vi ikke bare om 

teknologisk innovasjon, men innovasjon i politikk, 

ledelse og samfunn. Vi må finne nye måter å håndte-

re utfordringer på». 

- Hva synes dere om å arrangere dette nye doktor-

gradskurset i Tromsø? 

- Først var vi litt nervøs siden det er så langt i nord 

og nokså perifer, - sier forelesere.— Men vi har mer-

ket stor interesse til dette «eksotiske» stedet. Vi er 

veldig fornøyd med flinke studenter som virker vel-

dig engasjert og stiller mange kritiske spørsmål. Ser 

ut som bare de som var virkelig interessert deltok i 

kurset. Og på grunn av uværet, brukte vi mye tid 

sammen, og fikk bygget nettverk og hadde mange 

gode diskusjoner. Vi takker Lene for hennes entu-

siasme, alt var meget godt organisert, og vi er veldig 

fornøyd med å møte meget gode forelesere her. Vi 

ville absolutt ha dette kurset her i Tromsø igjen i 

fremtiden. 

Studentene kom til Tromsø noen dager før kurset og 

fikk sett nordlys. De likte byen, og mente det var ko-

selig å kunne komme hit.  

Med en meget bra kursevaluering, har kurset vært en 

suksess. Lene Foss og Lars Coenen foreslår at neste 

gang kurset avholdes, kan forskere på bærekraftig 

energi også inkluderes.  

Fra venstre til høyre: Dr. Teis Hansen, Prof. Lene Foss, Prof. 

Lars Coenen, Dr. Niki Frantzeskaki. 
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